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Pada pertemuan kali ini, kita akan coba memasang template yang sudah ada untuk aplikasi nilai online
yang akan dibuat. pertama, silahkan copy beberapa file yang telah di share di lab ke folder project nilai
online yang telah dibuat.
1. Copy CSS
Copy semua folder dibawah ini

:

Paste di dalam folder nilaionline_namakelasanda !

Lalu, Buka alamat berikut 
Maka halaman yang akan muncul sebagai berikut :

2. Hyperlink get page
Metode ini, digunakan agar link yang kita buat tidak diikuti dengan akhiran extensi(.php). langkah
yang harus anda lakukan adalah
a. Buka file /admin/index.php

b. Perhatikan kode berikut

Pada line 38, dapat diperhatikan ada 2 parameter yaitu “adm” dan “home”. 2 parameter
tersebut merupakan, parameter untuk kita tentukan halaman, dimana ketika parameter
tersebut di jalankan maka, halaman home.php akan muncul yang diinclude-kan di halaman
index.php. Begitu juga di line 42 sampai 45.
Untuk pemanggilan parameter, kita memerlukan suatu hyperlink yang meng-get parameter
tersebut. Perhatikan code line berikut :

Perhatikan hyperlink ./?adm=home. Link tersebut merupakan cara pemanggilan parameter.
Tambahkan pada file mahasiswaView.php, class css berikut

Running Program, klik menu mahasiwa !!

3. [Contoh] hyperlink untuk tambah mahasiswa
Kita akan tambahkan mahasiswaAdd.php, sehingga jika tombol tambah di klik maka akan muncul
tambah mahasiswa yang sudah masuk ke dalam template(tidak white background lagi).
Jika kita ingin memanggil file, dan kita include kan di file index.php, maka kita cukup melanjutkan
kondisi dibawah line 45 (tambahkan elseif lagi). Begitu juga jika tambah file yang lainnya.

Lalu, pada file mahasiswaView.php, rubah hyperlink tambah data mahasiswa menjadi berikut :

./adm=mahasiswaAdd, merupakan hyperlink yang memiliki parameter “adm” dan
“mahasiswaAdd” yang akan memanggil file mahasiswaAdd.php.

LAKUKAN PENAMBAHAN HYPERLINK(PARAMETER) UNTUK
-

MAHASISWA

: EDIT DAN CARI

-

DOSEN

: VIEW, TAMBAH, EDIT DAN CARI

-

MATAKULIAH

: VIEW, TAMBAH EDIT DAN CARI

-

NILAI

: VIEW, TAMBAH EDIT DAN CARI

:

